
๑ 

 

ภาครัฐทันสมัย ตามบริบทแห่งรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นกลไกส าคัญในการรองรับการบริหารราชการแผ่นดินทั้งระบบ            
ซึ่งรวมถึงเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมด้วย โดยยุทธศาสตร์ชาติ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ          
การบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงเป็นด้านที่ ๖ จะมุ่งเน้นใน ๔ เรื่อง ได้แก่ (๑) เรื่องการพัฒนาการบริการประชาชน 
เน้นการเป็นภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว           
(๒) เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ เน้นการบูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติให้เชื่อมโยงการพัฒนา           
ทุกระดับ การปรับสมดุลภาครัฐ การพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ           
(๓) เรื่องการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เน้นเรื่องการบูรณาการความร่วมมือในการปลูกฝังวัฒนธรรม
สุจริตของทุกภาคส่วน ระบบและกลไกการป้องกันการทุจริต กลไกการปราบปรามการทุจริต และ (๔) เรื่องการ
พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย ๘ ประเด็น
หลัก และแบ่งเป็น ๒๔ ประเด็นย่อย ในที่นี้จะเน้นถึงประเด็นหลัก หัวข้อที่ ๔ คือ “ภาครัฐมีความทันสมัย             
ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับ
มาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น                   
และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต” หลายคนเชื่อว่าหากเราสามารถน าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ               
ที่มีความก้าวหน้ามาประยุกต์ใช้กับระบบการบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างเหมาะสม ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างมหาศาลต่อวิธีการปฏิบัติราชการ การให้บริการแก่ประชาชน การเ พ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน          
ของภาคเอกชนและภาคการผลิตต่างๆ การบูรณาการข้อมูลข่าวสารระหว่างส่วนงานภาครัฐด้วยกัน รวมทั้ง          
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นด้วย หรือแม้แต่การท าให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย        
อย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินงานทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมเกิดความชัดเจน น าไปสู่การตัดสิน          
ที่เป็นธรรม ไม่ล่าช้า มีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งความเป็นภาครัฐที่ทันสมัยนี้จะสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ หลายมาตรา เช่น 

 จัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารไดโ้ดยสะดวก (มาตรา ๕๙) 
 พัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน.....ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(มาตรา ๗๖) 
 ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน และการจัดท า

บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพ่ืออ านวยความสะดวก         
แก่ประชาชน (มาตรา ๒๕๘ ข) 

 ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เป็นระบบ
ข้อมูล เพ่ือการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน (มาตรา ๒๕๘ ข) 

 
 
 



๒ 

 

 แนวทางในการพัฒนาให้เข้าสู่การเป็นภาครัฐทันสมัย 

 ๑. ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล          
อย่างเป็นระบบ 
 ๒. สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานกลางของศูนย์ ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
(Government Information Network : GIN) รวมทั้งเชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานภาครัฐและบูรณาการ
ข้อมูลข้ามหน่วยงานผ่านระบบดิจิทัลที่รองรับการท างานและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐร่วมกัน              
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะน าพา
ประเทศไทยให้พ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ไปสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งหรือประเทศที่พัฒนาแล้ว 
โดยการปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นระบบราชการ ๔.๐ เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศ 
โดยระบบราชการ ๔.๐ มุ่งเน้นในเรื่องการยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน (Better Governance, Happier Citizens) โดยเน้นในเรื่องการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open     
& Connected Government) เรื่องการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Government) และเรื่อง
การมีขีดสรรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 
 
 ด้วยเหตุที่เทคโนโลยีท าให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive 
Technologies) เกิดการแข่งขันกันทุกด้าน โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งท าให้การสื่อสารระหว่างประชาชน      
กับประชาชน และการสื่อสารระหว่างประชาชนกับรัฐมีช่องทางที่หลากหลายและรวดเร็วฉับพลัน การเปลี่ยนแปลง
นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารราชการแผ่นดินและระบบการให้บริการประชาชน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิด
ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยึดถือการเปิดเผยข้อมูลเป็นปกติ (Default) ตรวจสอบ
ได้ในทุกขั้นตอน 
 
 แต่เมื่อพิจารณาถึงสภาพปัจจุบันของระบบการบริหารจัดการภาครัฐของไทย ยังขาดความพร้อมในการ
ตามให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ถ้าหากยังให้การพัฒนาเป็นไปอย่างเรื่อยๆ แบบไร้ทิศทาง ก็คงไม่สามารถ
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง ด้วยเหตุดังนี้ การมียุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นเสมือนกรอบ                    
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบ มีทิศทางและระยะเวลาที่ชัดเจน และถ่ายทอดไปสู่แผน            
ในระดับอ่ืนๆ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพ้ืนที่ โดยประเด็นส าคัญในยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้แก่ 
 
(๑) การพัฒนาการบริการประชาชน (Service Excellence) 

 อย่างที่ได้กล่าวไปถึงภาครัฐ ที่จะต้องปรับตัวเป็น “ภาครัฐที่ทันสมัย” ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก
และเท่าทันต่อความคาดหวังของประชาชนผู้รับบริการที่มีสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้หัวใจส าคัญของการเป็นภาครัฐ              
ที่ทันสมัย คือการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับกระบวนการบริการประชาชน ที่ไม่กระทบกับเรื่องความมั่นคง
ของชาติ ภาครัฐที่ทันสมัยจะต้องมีระบบเครือข่ายสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 
มีมาตรฐานมีการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานของรัฐ (Reintegration) ที่ท าให้การ



๓ 

 

บริการประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ประหยัด และประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตามความต้องการ            
และเป็นปัจจุบัน ซึ่งจะท าให้ประชาชนสามารถจัดการภารกิจของตนเองได้เองด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างให้มี
จิตส านึกของความเป็นพลเมืองต่อไป   
  
 นอกจากนี้ภาครัฐยังต้องปรับปรุงองค์กรเพ่ือให้เกิดการให้บริการสาธารณะที่เน้นความต้องการ               
ของประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นศูนย์กลาง  (Needs-Based Holism) อาทิ การบริการที่ส านักงาน
บริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว  (One Stop Services) และบริการออนไลน์ต่างๆ  ที่ประชาชนใช้งานง่าย        
(User Friendly) มีความสะดวก ตรงตามความต้องการรายบุคคล ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ตามหลักการ
ออกแบบที่เป็นสากล  (Universal Design) ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางภาษา กายภาพ      
และพ้ืนที่ เช่น การให้บริการผ่านการติดต่อได้หลายช่องทาง โดยเฉพาะเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่น                
ทางโทรศัพท์มือถือ ที่ส าคัญภาครัฐจะต้องท างานบริการที่มุ่งแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ               
ของประชาชนทันที โดยไม่ต้องรอการมาติดต่อ  ร้องเรียน หรือร้องขอให้ภาครัฐด าเนินการ (Proactive                 

Public Services) ซึ่งหากภาครัฐได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเต็มรูปแบบก็จะให้เกิดภาครัฐขนาดที่
เหมาะสม มีก าลังคนไม่มากเกินความจ าเป็น และมีสมรรถนะสูง (Small and Smart Government)    
 
 สภาพการท างานของภาครัฐจึงต้องเปลี่ยนแปลงไป ด้วยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต (Digitalisation) เข้ามาแทนที่การท างานแบบเดิม ปรับปรุงระเบียบราชการให้ทันสมัย ลดการใช้
เอกสาร อย่างกรณีของประเทศสิงคโปร์ ที่ได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่มีความง่ายในการประกอบธุรกิจ      
เป็นอันดับ ๑ ของโลก ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา (๒๐๐๕ – ๒๐๑๕) ซึ่งมี  Digital ID ที่สามารถ          
ท าธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐกว่า ๓๐ แห่ง เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความสะดวกในการท าธุรกรรมกับภาครัฐ      
แบบไร้รอยต่อ (Seamless Experience) ซึ่งนอกจากการอ านวยความสะดวกกับผู้ประกอบการดังที่กล่าวมาแล้ว 
สิงคโปร์ยังใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือให้สามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้นด้วย    
อาทิ eCitizen ที่ เป็นช่องทางการให้บริการประชาชนแบบครบวงจร ตั้งแต่ การหางาน การ ช าระภาษี             
บัตรประชาชน และการขอรับข้อมูลต่างๆ หรือระบบ  OneInbox ที่เป็นช่องทางให้ประชาชนและภาครัฐ
ติดต่อสื่อสารกัน  
 
 การน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นหลักในการให้บริการประชาชน จะท าให้ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบไปโดยปริยาย ซึ่งเป็นการอุดช่องโหว่จากอดีตของประเทศไทยที่ผ่านมา         
ทีเ่จ้าหน้าที่รัฐมุ่งหาประโยชน์ส่วนตน ด้วยการบริหารงานที่ขาดความโปร่งใส ไม่มีธรรมาภิบาล การท างานที่ล่าช้า 
และขาดประสิทธิภาพ ท าให้ไม่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ซึ่งปรากฏผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perceptions Index : CPI) ประจ าปี ๒๕๕๘ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International) ให้ประเทศไทยได้คะแนน ๓๘ คะแนนจาก ๑๐๐ คะแนน อยู่ในอันดับที่ ๗๖       
จาก ๑๖๘ ประเทศและเป็นอันดับที่ ๓ ในกลุม่ประเทศอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย 
 
 



๔ 

 

(๒) การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ (Smart & High Performance) 

 ปัจจุบันระบบราชการไทย ยังมีขนาดและบทบาทที่ไม่เหมาะสมกับภารกิจของรัฐ ซึ่งระบบราชการเอง     
ท าหน้าที่หลากหลายทั้งเป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์ ควบคุมก ากับ (Regulator) และท าหน้าที่ปฏิบัติการ (Operator)      

ท าให้ขนาดของภาครัฐขยายตัวออกไปอย่างไร้ขีดจ ากัด ส่งผลให้งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพ่ิมสูงขึ้น       
โดยมีสัดส่วนเกือบร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณแผ่นดิน ในขณะที่สัดส่วนของงบลงทุนมีจ านวนมีน้อยลงตามล าดับ    
 
 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐ จึงจ าเป็นต้องให้ภาครัฐเปิดกว้างและเชื่องโยงกัน         
(Open and Connected Government) ด้วยการสร้างพ้ืนที่ให้ภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ฯลฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ หรือโอนภารกิจที่ภาครัฐเคยท าไปให้ภาคส่วนอ่ืนที่มีศักยภาพ
เพียงพอได้จัดท าภารกิจนั้นเอง นอกจากนี้ภาครัฐยังต้องเปลี่ยนรูปแบบการท างานมาเป็นแบบเครือข่าย          
มากกว่าการท างานตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ซึ่งมีแต่จะท าให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างาน
ด้อยลง ตลอดจนมีการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Shared Services) เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ        
ในการด าเนินงาน  
 
 นอกจากนีใ้นเรื่องการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ จะต้องเน้นการสรรหาเชิงรุก การพัฒนา
และเพ่ิมพูนสมรรถนะ การรักษาและใช้ประโยชน์ก าลังคนให้ตรงตามต าแหน่งหน้าที่ รวมถึงการเสริมสร้าง           
ให้ข้าราชการมีความผูกพันกับระบบราชการ โดยระบบราชการเองก็ต้องมีวิธี บริหารจัดการบุคลากรภาครัฐ           
ที่มีความพิเศษ (Talent Management) การทบทวนนโยบายก าลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐ ด้วยการก าหนดให้
มีมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลภาครัฐ และมาตรฐานกลางค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ  การเสริมสร้าง
บุคลากรภาครัฐให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี (IT Literacy) ที่ส าคัญจะต้องมีการเสริมสร้าง        
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยการสร้างจิตส านึกของข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้สึกนึกคิดจิตใจ          
ที่ค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน มีการท างานที่เป็นมืออาชีพ ท างานเป็นทีม การประเมินผล
การท างานเป็นทีม การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเกิดความคุ้มค่า และมีความมั่นคงตามผลงาน  (Security                      

of Tenure) นอกจากนี้แล้วยังต้องมีการเสริมสร้างระบบคุณธรรม มีการคุ้มครองและพิทักษ์ข้าราชการที่ดี              
ให้ปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง โดยมีวิธีการคุ้มครองที่เหมาะสม    
 
 สรุป 

 ภาครัฐจะทันสมัยได้ย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 
๔ กลุ่มด้วยกัน คือ 

 ๑. กลุ่มผู้ก าหนดนโยบาย ก ากับดูแลและสนับสนุน เช่น คณะรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ      
และสังคม ส านักงบประมาณ กสทช. ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ฯลฯ  
 ๒. กลุ่มผู้ปฏิบัติ อันได้แก่ กระทรวง กรม หน่วยงานในภาครัฐทั้งหมด 
 
 



๕ 

 

 ๓. กลุ่มผู้ให้บริการเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม (Platform Service Provider) ได้แก่ บริษัท            
ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต โทรคมนาคมสื่อสารทุกรูปแบบ เช่น CAT SAMART TRUE AIS ฯลฯ 
 ๔. กลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายพลังงาน (National Energy Trading Platform) ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง ฯลฯ    
 

 ทั้ง ๔ กลุ่มจะต้องวางแผนการท างานให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติด้านนี้อย่างเหมาะสม โดยกลุ่มที่ ๑ 
และ ๒ ต้องตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องและสนับสนุนผลักดันอย่างจริงจัง ในขณะที่กลุ่มที่ ๓ ต้องปรับปรุง
ประสิทธิภาพของเครือข่ายให้ทันสมัย เช่น ก้าวเข้าสู่ระบบ  5G โดยเร็ว ส่วนกลุ่มที่ ๔ ก็ต้องเตรียมพลังงาน 
โดยเฉพาะด้านพลังงานไฟฟ้า ให้เพียงพอและกว้างขวางครอบคลุมได้ทั้งประเทศ   
 
  


